Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 31. října 2018
Zastupitelstvo obce Kosořice po projednání:
a) schválilo
52/18
53/18
54/18
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18
60/18
61/18
62/18
63/18

program ustavující schůze
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu Michala Čermáka a Jaroslava Macháče
návrhovou komisi ve složení: Šárka Koch, Veronika Boháčková
zvolení jednoho místostarosty
provedení volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
poskytnutí odměny zastupitelům za výkon funkce od 31.10.2018
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
složení povodňové komise obce – předseda Jan Adámek, místopředseda Denisa
Mojžíšová Pýchová, člen Jiří Cerman ml., zapisovatelka Jaroslava Kovaříková
prodej pozemku p.č. 669/4 v k.ú. Kosořice společnosti ATI Group s.r.o., Irská 796/1,
Praha 6, IČ 27890562 za cenu 20 Kč / m2
pronájem prodejny smíšeného zboží fyzické osobě podnikající Duc Thang Nguyen, IČ
61107085, Rudé armády 211, Brodce
plán financování obnovy kanalizace a ČOV Kosořice ve vlastnictví Obce Kosořice na
období 2019 - 2027

b) zvolilo v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obcích
64/18
starostou obce Jana Adámka, bytem Kosořice 48
65/18
místostarostkou obce paní Denisu Mojžíšovou Pýchovou, bytem Kosořice 136
66/18
předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Macháče
67/18
předsedkyní finančního výboru paní Šárku Koch
68/18
členy kontrolního výboru: Alena Bešíková, Michal Čermák
69/18
členy finančního výboru: Veronika Boháčková, Miloslav Bešík
70/18
předsedkyní kulturní komise paní Veroniku Boháčkovou
71/18
členy kulturní komise: Jan Kuna, Miloslav Bešík
c) zřídilo
72/18

finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

d) stanovilo v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
73/18
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 14 500 Kč
měsíčně
74/18
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši
9 000 Kč měsíčně
75/18
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1 200 Kč měsíčně
e) vzalo na vědomí
76/18
složení slibu 6 členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
77/18
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kosořice za rok 2018
78/18
rozpočtové opatření č. 10/2018
f)

pověřilo
79/18

g) revokuje
80/18

finanční výbor zpracováním návrhu rozpočtu na rok 2019 do 25.11.2018
usnesení č. 32/18 ze dne 27.06.2018 – plán financování obnovy
Ověřovatelé zápisu:

……………………………
Jan Adámek
starosta obce

……………………………
Michal Čermák

…………………………
Denisa Mojžíšová Pýchová
místostarostka obce

……………………………
Jaroslav Macháč

